
 
Proponowany porządek obrad na posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania 

„Brynica to nie granica”  
w dniu 11 października 2022 r. w Pyrzowicach godz. 16.30 

 
1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady.  

2. Stwierdzenie quorum.  

3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.  

4. Wybór sekretarza posiedzenia.  

5. Ustalenie aktualnego rejestru grup interesu.  

6. Ocena wniosków o powierzenie grantu, które wpłynęły w ramach naboru nr 1/2022/G  

6.1 Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności.  

6.2 Ocena zgodności z LSR na podstawie propozycji oceny dokonanej przez biuro LGD.  

6.3 Podjęcie uchwał w sprawie operacji niezgodnych z LSR. 

6.4 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy wniosków o powierzenie grantu 
zgodnych z LSR.  

6.5 Ocena według lokalnych kryteriów wyboru, na podstawie propozycji oceny 
według lokalnych kryteriów wyboru dokonanej przez biuro LGD, wniosków 
uznanych za zgodne z LSR.  

6.6 Ustalenie kwoty grantu na podstawie propozycji ustalenia kwoty grantu 
dokonanej przez biuro LGD.  

6.7 Utworzenie listy rankingowej zadań wybranych do dofinansowania w ramach 
projektów grantowych, według ilości uzyskanych punktów.  

6.8 Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Grantobiorców. 

7. Ocena wniosków o powierzenie grantu, które wpłynęły w ramach naboru nr 2/2022/G  

7.1 Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności.  

7.2 Ocena zgodności z LSR na podstawie propozycji oceny dokonanej przez biuro LGD.  

7.3 Podjęcie uchwał w sprawie operacji niezgodnych z LSR. 

7.4 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy wniosków o powierzenie grantu 
zgodnych z LSR.  

7.5 Ocena według lokalnych kryteriów wyboru, na podstawie propozycji oceny 
według lokalnych kryteriów wyboru dokonanej przez biuro LGD, wniosków 
uznanych za zgodne z LSR.  

7.6 Ustalenie kwoty grantu na podstawie propozycji ustalenia kwoty grantu 
dokonanej przez biuro LGD.  

7.7 Utworzenie listy rankingowej zadań wybranych do dofinansowania w ramach 
projektów grantowych, według ilości uzyskanych punktów.  

7.8 Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Grantobiorców. 

8. Wolne głosy, wnioski i zapytania. 
9. Podsumowanie i zakończenie posiedzenia 

 

 

Przewodniczący Rady Lokalnej Grupy Działania  
„Brynica to nie granica”  

Stanisław Paks 


